
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

 до питання 

“Про наукову роботу студентів на факультеті товарознавства, управління 

та сфери обслуговування” 

від “30” січня 2020 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана факультету Гаврилишина 

В.В. щодо наукової роботи студентів Вчена рада університету зазначає, що 

факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування проводить 

значну роботу щодо залучення студентської молоді до наукової діяльності, 

спрямованої на виявлення здібних і творчих студентів, залучення їх до різних 

форм наукової діяльності, формування загальної наукової культури, 

дослідницьких умінь і навиків. Більшість викладачів кафедр факультету 

приймають активну участь в організації та проведенні науково-дослідної 

роботи студентів і здійснюють керівництво курсовими та дипломними 

роботами. 

Студентська наукова робота є важливою частиною навчального процесу і 

розвивається на факультеті за традиційними напрямами: проведення наукових 

досліджень, підготовка і написання тез та статей, участь в роботі наукових 

гуртків, конкурсах наукових робіт, олімпіадах тощо. Проведення наукових 

досліджень тісно пов’язане з кафедральними науково-дослідними тематиками,  

курсовими та дипломними роботами студентів.  

Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових 

конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових 

досліджень. 

За 2019 рік студентами факультету опубліковано 4 наукових статті, три з 

яких індексовані у міжнародних наукометричних базах (РИНЦ, Googl Scholar, 

Бібліометрика української науки, Index Copernicus) та 167 доповідей і тез за 

матеріалами конференцій. За результатами власних досліджень і дипломних 

магістерських робіт загалом студенти прийняли участь у роботах 21 

міжнародної конференції, які проходили в Україні, 6 всеукраїнських та трьох 

міжвузівській, вузівській і факультетській конференціях. 

15-17 травня 2019 р. в Університеті відбулася Щорічна наукова 

конференція студентів “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення”, у якій взяли участь 39 студентів 

факультету ОС “бакалавр” та “магістр”, а 7 студентів прийняли участь у роботі 

Шістнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства”, яка відбулась 23 травня 2019 р. 

5 грудня 2019 р. на факультеті товарознавства, управління та сфери 

обслуговування була проведена VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів 

і послуг», у якій взяли участь представники 17 закладів освіти і науки з 

України. В оргкомітет конференції надійшло 78 тез доповідей понад 150 

авторів, серед яких аспіранти, студенти освітніх ступенів бакалавр та магістр. 



12 грудня 2019 року в університеті пройшла І міжнародна науково-

практична інтернет-конференція " Інновації, тренди та перспективи індустрії 

гостинності", організатором якої була кафедра туризму та готельно-ресторанної 

справи. Серед учасників конференції були аспіранти та здобувачі вищої освіти 

факультету.  

Студенти факультету щорічно приймають участь у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт. Так, 10-11 квітня 2019 року у 

Житомирському державному технологічному університету відбувся ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією 

“Підприємництво”, на якому студенти спеціальності “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” Бас Ю. О. нагороджена Дипломом І ступеня та 

Бондаренко А. В. - Грамотою за перемогу в номінації “За оригінальність 

запропонованих заходів”  (науковий керівник доц. Олексин І.І.). 

28-29 березня 2019 р в Одеському національному політехнічному 

університеті відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, на якому робота студентки 

Лампіки М. П. здобула диплом ІІ ступеня (науковий керівник проф. Міщук І. 

П.). Грамотами в номінаціях “За наявність змістовної дискусії” нагороджена 

Стрельнікова М. В. (науковий керівник доц. Шалева О. І.), “За висвітлення 

актуальних проблем розвитку галузі” - Хоминець І. В. (науковий керівник доц. 

Олексин І. І.). 

Попри позитивні досягнення у науковій роботі студентів факультету є і 

недоліки, а саме: 

- пасивність окремих викладачів до організації діяльності наукових 

гуртків і проведення наукової роботи студентів; 

- низька активність студентів щодо їх залучення до наукової роботи; 

- недостатньо високий рівень написання тез та статей для публікацій їх в 

наукових збірниках. 

З метою покращення наукової роботи студентів факультету  

 

Вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Наукову роботу студентів факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування вважати задовільною. 

2. Завідувачам кафедр взяти під контроль участь викладачів у 

проведенні та стимулюванні студентів щодо активізації наукової роботи та 

діяльності наукових гуртків. 

3. Сприяти у підготовці та оформленні наукових публікацій студентів 

у наукових виданнях. 

4. Оперативно оновлювати на сайтах кафедр факультету  тематику 

наукових робіт, дати і час проведення засідань студентських гуртків; 

5. Завідувачам випускових кафедр і науковим керівникам завершити 

протягом місяця наукові роботи студентів для участі у 2 турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових та  дипломних робіт у 2019-2020 навчальному 

році. 

6. Контроль за виконання даної ухвали покладається на декана та 

завідувачів випускових кафедр факультету.  


